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W dwudniowej pielgrzymce do Cz!stochowy uczestniczy"o 37 osób z 
ca"ej gminy. Inicjatorem by" osiecki proboszcz ks. kanonik Zdzis"aw 
#uniewicz. Przed $wi!tym obrazem odby"a si! msza $w. w intencji 
parafian. Planowane s% kolejne wyjazdy – w styczniu do Karpacza, a 
w majowy weekend na pó"wysep Helski. 

SPORT

   Jakub Pra!at z klasy VI a z K#kole-
wa zosta! mistrzem powiatu w bie-
gach prze!ajowych. Zawody rozgry-
wali uczniowie szkó! podstawowych 
i gimnazjów. Z K#kolewa pojecha!o 
na nie 25 osób. Jakub okaza! si" naj-
lepszy w swojej kategorii. Natomiast 
Agnieszka Bartkowiak z klasy V za-
j"!a trzecie miejsce, Dominik Lira z 
klasy VI - czwarte miejsce, a Ewelina 
Kmiecik (gimnazjum) dziewi#te 
miejsce.

 Przedstawiamy archiwalne zdj!cie dru&yny powiatu leszczy(skiego, 
która bra"a udzia" w Mistrzostwach Polski  Radnych. Niestety wyni-
kiem nie mog"a si! pochwali', mecz przegrali, ale na pocieszenie 
zosta"y im kapelusze z wafla, które ze z"o$ci jeden z pi"karzy… zjad". W 
grupie by"o a& trzech mieszka(ców naszej gminy: Wojciech Pieczy(ski, 
Józef Juchniewicz i Roman Lewicki.

Mistrz
powiatu

W pi%tek, 26 pa)dziernika, na stadionie przy ul. Bu"garskiej w Poznaniu 35 cz"onków UKS TROPS 
dzia"aj%cego przy Zespole Szkó"  w Osiecznej ogl%da"o na &ywo mecz pi"karskiej ekstraklasy LECH – 
CRACOVIA wygrany przez gospodarzy 3:1. Grup% na stadionie opiekowali si! Wojciech Pieczy(ski, 
Aleksander Trzmiel i Dariusz K!dziora. Wi!kszo$' uczestników po raz pierwszy wzi!"a udzia" w tego typu 
imprezie sportowej.  Ju& zaplanowano kolejny wyjazd na mecz Lech – Korona Kielce.

Grali w tenisa

  W rozgrywkach SP wystartowa!o 26 
uczniów – 20 ch!opców i 6 dziewcz#t 
– 15 uczniów z klas pi#tych, 6 
uczniów z klas szóstych i 5 uczniów 
z klas czwartych.
W'ród dziewcz#t pierwsze miejsce 
zaj"!a Martyna Przera&ska z klasy 
VIa, drugie - Julia Kotwica z Vb, 
trzecie – Barbara Nowicka z Vb. 
W'ród ch!opców najlepszy by! Pawe! 
Rosi&ski z kl. Va, drugie miejsce za-
j#! Hubert Scholtz z Vb, trzecie Woj-
ciech Wawrzyniak z Va.
 Tenis sto!owy w'ród uczniów gim-
nazjum cieszy si" du$ym powodze-

niem. W szkolnych mistrzostwach 
gimnazjów wystartowa!o a$ 40 osób. 
Mistrzyni# zosta!a Marika Lechna z 
kl. IIIa, drug# pozycj" wywalczy!a 
Alicja Bu'kiewicz z IIIa, trzecie 
miejsce zaj"!a Alina Bo' z III b. 
W'ród ch!opców najlepszy by! Kac-
per Raksimowicz z kl. Ib, drugie 
miejsce zaj#! Marcin Rzepecki z IIc, 
trzecie Mateusz Barczy&ski z kl III.
Zwyci"zcy otrzymali medale i dyplo-
my. B"d# reprezentowa% placówk" na 
zawodach gminnych. (yczymy dal-
szych sukcesów i trzymamy kciuki!

W Zespole Szkó! w Osiecznej odby!y si$ Mistrzostwa Szko!y 
Podstawowej i Gimnazjum w tenisie sto!owym. 


